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Про підсумки обласної виставки-
конкурсу науково-технічної 

творчості учнівської молоді "Наш 
пошук і творчість – тобі, 

Україно!" 
 

На виконання Орієнтовного плану очно-заочних масових заходів  

з учнівською молоддю Комунального закладу "Черкаський обласний центр 
науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"  

у 2019-2020 навчальному році, відповідно до листа Департаменту освіти і науки 
Черкаської обласної державної адміністрації від 13.01.2020 № 02/11-02/70 "Про 

проведення обласних виставок-конкурсів науково-технічної творчості, 
декоративно-ужиткового мистецтва та початкового технічного моделювання 

серед учнівської молоді", наказу Комунального закладу "Черкаський обласний 
центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

від 02.03.2020 № 36 "Про організацію та проведення обласних виставок-
конкурсів науково-технічної творчості, декоративно-ужиткового мистецтва  

та початкового технічного моделювання серед учнівської молоді" з 31 березня 
по 03 квітня 2020 року проводилась обласна виставка-конкурс науково-
технічної творчості учнівської молоді "Наш пошук і творчість – тобі, Україно!" 

(далі – Виставка-конкурс). 
Виставку-конкурс було організовано та проведено Комунальним 

закладом "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 
молоді Черкаської обласної ради" відповідно до діючих у 2020 році 

інформаційно-методичних матеріалів щодо проведення обласної виставки-
конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді "Наш пошук  

і творчість – тобі, Україно!". 
Суддівська колегія Виставки-конкурсу складалася з 7 осіб та оцінювала 

конкурсні роботи вихованців згідно з основними критеріями, серед яких: якість 
виготовлення, новизна (винахід, розробка) роботи, складність виготовлення, 

техніко-технологічна (навчальна) цінність, наявність і відповідність 
документації. У Виставці-конкурсі взяли участь 103 юних техніка із закладів 

позашкільної освіти області віком до 18 років включно, якими було 
представлено 79 експонатів у двох вікових категоріях (6-10 років; 11-18 років) 



 

 

2 

за розділами: 

- прилади та обладнання – 13 (11-18 років – 13); 
- ігри та іграшки з елементами електротехніки – 11 (6-10 років – 4;  

11-18 років – 7); 
- техніка майбутнього – 11 (6-10 років – 2; 11-18 років – 9); 

- спортивно-технічне моделювання – 29 (11-18 років – 29); 
- архітектура та будівництво – 15 (6-10 років – 6; 11-18 років – 9). 

Результати Виставки-конкурсу підсумовані в таблицях (додатки 1-2). 
Найактивнішими учасниками обласної виставки-конкурсу науково-

технічної творчості учнівської молоді "Наш пошук і творчість – тобі, Україно!" 
визнано вихованців Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"  
(11 робіт), комунального позашкільного навчального закладу м. Черкаси 

"Міська станція юних техніків" (10 робіт), станції юних техніків міста Умані 
(9 робіт), комунального закладу "Канівська міська станція юних техніків 
Канівської міської ради Черкаської області" (8 робіт), комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 
ради Черкаської області (7 робіт). 

Найбільша кількість робіт на Виставку-конкурс представлена 
вихованцями: Купчишина Валерія Олександровича, директора та керівника 

гуртка (за суміщенням) комунального закладу "Канівська міська станція юних 
техніків Канівської міської ради Черкаської області" (8 робіт), 

Мензюка Сергія Анатолійовича, керівника гуртка Комунального закладу 
позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області (5 робіт), Канюки Юрія Миколайовича, керівника 
гуртка Центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської 

молоді Кам’янської міської ради Черкаської області (5 робіт). 
Найкращі результати показали гуртківці: Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" (10 призових місць), комунального позашкільного 
навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків" (9 призових 

місць), станції юних техніків міста Умані. (7 призових місць). 
Високий рівень підготовки до обласної виставки-конкурсу науково-

технічної творчості учнівської молоді "Наш пошук і творчість – тобі, Україно!" 
продемонстрували вихованці: 

- Купчишина Валерія Олександровича, директора та керівника гуртка 
(за суміщенням) комунального закладу "Канівська міська станція юних техніків 

Канівської міської ради Черкаської області" (7 призерів); 
- Панченка Юрія Івановича, керівника гуртка Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 
Черкаської обласної ради" (4 призери); 

- Канюки Юрія Миколайовича, керівника гуртка Центру художньо-
естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської 
міської ради Черкаської області (3 призери); 

- Суворова Юрія Станіславовича, керівника гуртка Христинівської 
районної Станції юних техніків (3 призери); 
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- Короля Євгенія Юрійовича, заступника директора з навчально-

виховної роботи та керівника гуртка (за суміщенням) комунального 
позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків" 

(2 призери); 
- Манькути Володимира Івановича, керівника гуртка Черкаського 

районного центру дитячої та юнацької творчості (2 призери); 
- Назаренка Івана Миколайовича, керівника гуртка Леськівського 

сільського будинку культури (2 призери); 
- Поломаренко Наталії Вікторівни, керівника гуртка комунального 

позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків" 
(2 призери); 

- Семака Романа Михайловича, керівника гуртка Золотоніського 
Центру технічної творчості та підприємництва учнів (2 призери); 

- Фенске Бориса Борисовича, керівника гуртка комунального 
позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків" 
(2 призери); 

- Шандригось Вікторії Миколаївни, методиста та керівника гуртка  
(за суміщенням) Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково -

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" (2 призери).  
Рішенням суддівської колегії Виставки-конкурсу було відібрано  

11 експонатів для їх подальшої участі у Всеукраїнській виставці-конкурсі 
науково-технічної творчості учнівської молоді "Наш пошук і творчість – тобі, 

Україно!", яку проводить у місті Києві Український державний центр 
позашкільної освіти (додаток 3). 

Із конкурсних робіт на обласній постійно  діючій виставці науково-
технічної творчості учнівської молоді "Наш пошук і творчість – тобі, Україно!" 

у Комунальному закладі "Черкаський обласний центр науково-технічної 
творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" сформована експозиція, 
яка працюватиме упродовж року. 

Витрати на організацію і проведення Виставки-конкурсу здійснювалися 
за рахунок Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", витрати 
на завезення експонатів та відрядження працівників – за рахунок відряджуючих 

організацій. 
Враховуючи вище сказане та рішення суддівської колегії  Виставки-

конкурсу 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Нагородити Дипломами Комунального закладу "Черкаський 
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" авторів робіт, які зайняли призові місця на обласній  
виставці-конкурсі науково-технічної творчості учнівської молоді "Наш пошук 
і творчість – тобі, Україно!" (додаток 4). 

2. Нагородити Грамотами Комунального закладу "Черкаський 
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 
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обласної ради" керівників гуртків за високий рівень підготовки їх вихованців 

до обласної виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді 
"Наш пошук і творчість – тобі, Україно!": 

- Канюку Юрія Миколайовича, керівника гуртка Центру художньо-
естетичної та науково-технічної творчості Кам’янської міської ради;  

- Короля Євгенія Юрійовича, заступника директора з навчально-
виховної роботи та керівника гуртка (за суміщенням) комунального 

позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків"; 
- Купчишина Валерія Олександровича, директора та керівника гуртка 

(за суміщенням) комунального закладу "Канівська міська станція юних техніків 
Канівської міської ради Черкаської області"; 

- Манькуту Володимира Івановича, керівника гуртка Черкаського 
районного центру дитячої та юнацької творчості; 

- Назаренка Івана Миколайовича, керівника гуртка Леськівського 
сільського будинку культури; 

- Панченка Юрія Івановича, керівника гуртка Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 
Черкаської обласної ради"; 

- Поломаренко Наталію Вікторівну, керівника гуртка комунального 
позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків"; 

- Семака Романа Михайловича, керівника гуртка Золотоніського 
районного Центру технічної творчості та підприємництва учнів; 

- Суворова Юрія Станіславовича, керівника гуртка Христинівської 
районної станції юних техніків; 

- Фенске Бориса Борисовича, керівника гуртка комунального 
позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків"; 

- Шандригось Вікторію Миколаївну, методиста та керівника гуртка  
(за суміщенням) Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково -
технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". 

3. Завідувачу відділу методичного Малород Г.М. організувати доставку 
робіт переможців та призерів Виставки-конкурсу до м. Києва в Український 

державний центр позашкільної освіти для участі у Всеукраїнській виставці-
конкурсі науково-технічної творчості учнівської молоді "Наш пошук  

і творчість – тобі, Україно!" (додаток 3). 
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 

Директор  П.В.Торба 



Додаток 1 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр 
науково-технічної творчості 
учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" 
03.04.2020 № 49 

 

Таблиця 

загальної кількості експонатів та кількості призерів 

обласної виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді  

"Наш пошук і творчість – тобі, Україно!" 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
КЗПО "Ватутінська СЮТ" 
Ватутінської міської ради 

7 3 - - 1/ІІ 6/ІІ, ІІ - 

2. 
Золотоніський районний ЦТТ та 
ПУ 

4 3 - - 
3/ІІІ, 

ІІІ 
- 1/ІІ 

3. 
КЗ "Канівська міська СЮТ 
Канівської міської ради Черкаської 

області" 

8 7 
7/ІІ, ІІ, 
ІІ, ІІІ, 

ІІІ, ІІІ 

1/І - - - 

4. 

КПНЗ м.Черкаси "Міська СЮТ" 

10 9 - 1/ІІ - 

7/ІІІ, ІІ, 

ІІ, ІІ, 
ІІІ, ІІІ 

2/ІІІ, ІІІ 

5. 
КЗ "Тальнівський районний 
ЦНТТДУМ" 

5 3 - - 2 1/ІІІ 2/ІІ, ІІІ 

6. 
СЮТ міста Умані 

9 7 1/І 
4/ІІІ, ІІІ, 

ІІІ 
- 3/І, ІІІ 1/ІІІ 

7. 
Христинівська районна СЮТ 

3 3 - - 
3/І, 

І, ІІ 
- - 

8. 
КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської 

обласної ради" 
11 10 1/ІІІ 

4/І, ІІ, ІІІ, 

 ІІІ, ІІІ 
- 1/І 

5/І, І, 

ІІ, ІІІ 

9. 
КЗ "Шполянський ЦНТТУМ" 

Шполянської міської ради ОТГ 
- - - - - - - 

10. 
БДЮТ Монастирищенської 
районної ради 

- - - - - - - 

11. БДЮТ Смілянської міської ради - - - - - - - 
12. БДЮТ Чигиринської міської ради - - - - - - - 

13. Драбівський районний БДТ 3 -    3  

14. 
Єрківський КЗПО "БДЮТ 
Єрківської селищної ради" 

- - - - - - - 
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Продовження додатка 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15. Звенигородський ЦДЮТ - - - - - - - 
16. Золотоніський БДЮТ  2 2 1/І - - - 1/І 

17. Золотоніський районний БДЮТ - - - - - - - 

18. 
Катеринопільський районний  
БДЮТ 

1 1 - - - 1/І - 

19. 
КЗ Вільшанська дитяча школа 
мистецтв Городищенського району 

- - - - - - - 

20. 
КЗ "РБДЮ" Городищенської 

районної ради 
- - - - - - - 

21. 
КЗПО "ЦДЮТ"  Іркліївської 

сільської ради 
- - - - - - - 

22. КЗПО "ЦДЮТ"  Степанецької ОТГ - - - - - - - 

23. 
КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ" 

Шполянської міської ради ОТГ 
- - - - - - - 

24. 
К.-Шевченківський районний 

ЦДЮТ 
1 1 - - 1/ІІ - - 

25. Лисянський районний БДЮТ - - - - - - - 

26. Маньківський районний ЦДЮТ 1 -  1    

27. Міський БДЮТ м.Умані - - - - - - - 

28. 
ПНЗ "БМЦ" Черкаської міської 
ради 

- - - - - - - 

29. ПНЗ "ЦДЮТ м.Черкаси" - - - - - - - 
30. Тальнівський БДЮ 2 1   1  1/ІІ 

31. Христинівський районний БДЮТ - - - - - - - 

32. ЦДЮТ Смілянської районної ради - - - - - - - 

33. ЦДЮТ Уманської районної ради - - - - - - - 

34. 
ЦДЮТ Чорнобаївської районної 

ради 
- - - - - - - 

35. ЦНПВ  Жашківської районної ради - - - - - - - 

36. 
ЦХЕНТТУМ Кам’янської міської 

ради 
5 4 3/ІІ, ІІІ - - 1/ІІІ 1/ІІ 

37. 
Черкаський районний ЦДЮТ 

5 5 - - - 
4/І, І, І, 

ІІ 
1/І 

38. 
Леськівський сільський будинок 

культури 
2 2 - - - 2/ІІ, ІІ - 

Всього 79 61 13/11 11/9 11/7 29/20 15/14 

 

 
Методист Баглюк Ю.В. 

 



Додаток 2 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр 
науково-технічної творчості 
учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" 
03.04.2020 № 49 

 

Рейтингова таблиця 

участі закладів освіти Черкаської області в обласній виставці-конкурсі  

науково-технічної творчості учнівської молоді 

"Наш пошук і творчість – тобі, Україно!" 

 

№ 
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Назва закладу освіти 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
КЗПО "Ватутінська СЮТ" Ватутінської міської 
ради Черкаської області 

7 3 5 6 11 6/17,0 

2. Золотоніський районний ЦТТ та ПУ 4 3 7 6 13 8/16,0 

3. КЗ "Канівська міська СЮТ Канівської м.р." 8 7 4 3 7 4/18,0 
4. КПНЗ м.Черкаси "Міська СЮТ" 10 9 2 2 4 ІІ/19,0 

5. КЗ "Тальнівський районний ЦНТТДУМ" 5 3 6 6 12 7/16,5 

6. СЮТ міста Умані 9 7 3 3 6 ІІІ/18,5 

7. Христинівська районна СЮТ 3 3 8 6 14 9/15,5 
8. КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської обласної ради" 11 10 1 1 2 І/19,5 

9. 
КЗ "Шполянський ЦНТТУМ" Шполянської 
міської ради ОТГ 

- - - - - - 

10. БДЮТ Монастирищенської районної ради - - - - - - 

11. БДЮТ Смілянської міської ради - - - - - - 

12. БДЮТ Чигиринської міської ради - - - - - - 
13. Драбівський районний БДТ 3 - 8 9 17 11/14,5 

14. 
Єрківський КЗПО "БДЮТ" Єрківської 
селищної ради 

- - - - - - 

15. Звенигородський ЦДЮТ - - - - - - 

16. Золотоніський БДЮТ  2 2 9 7 16 10/15,0 

17. Золотоніський районний БДЮТ - - - - - - 
18. Катеринопільський районний  БДЮТ 1 1 10 8 18 12/14,0 

19. 
КЗ Вільшанська дитяча школа мистецтв 

Городищенського району 
- - - - - - 

20. КЗ "РБДЮ" Городищенської районної ради - - - - - - 

21. КЗПО "ЦДЮТ"  Іркліївської сільської ради - - - - - - 

22. КЗПО "ЦДЮТ"  Степанецької ОТГ - - - - - - 

23. 
КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ" Шполянської 

міської ради ОТГ 
- - - - - - 

24. К.-Шевченківський районний ЦДЮТ 1 1 10 8 18 12/14,0 
25. Лисянський районний БДЮТ - - - - - - 



8 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

26. Маньківський районний ЦДЮТ 1 - 10 9 19 13/13,5 
27. Міський БДЮТ м.Умані - - - - - - 

28. ПНЗ "БМЦ" Черкаської міської ради - - - - - - 

29. ПНЗ "ЦДЮТ м.Черкаси" - - - - - - 

30. Тальнівський БДЮ 2 1 9 8 17 11/14,5 
31. Христинівський районний БДЮТ - - - - - - 

32. ЦДЮТ Смілянської районної ради - - - - - - 

33. ЦДЮТ Уманської районної ради - - - - - - 

34. ЦДЮТ Чорнобаївської районної ради - - - - - - 
35. ЦНПВ  Жашківської районної ради - - - - - - 

36. ЦХЕНТТУМ Кам’янської міської ради 5 4 6 5 11 6/17,0 

37. Черкаський районний ЦДЮТ 5 5 5 4 9 5/17,5 
38. Леськівський сільський Будинок культури 2 2 9 7 16 10/15,0 

 

 
Методист Баглюк Ю.В. 
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Додаток 3 

до наказу Комунального 

закладу "Черкаський обласний 
центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді 
Черкаської обласної ради"  

03.04.2020 № 49 
 

Роботи переможців та призерів 

обласної виставки-конкурсу науково-технічної творчості  
учнівської молоді "Наш пошук і творчість – тобі, Україно!", 

рекомендовані суддівською колегією для участі у Всеукраїнській  
виставці-конкурсі науково-технічної творчості учнівської молоді  

"Наш пошук і творчість – тобі, Україно!" 
 

1. "Детектор" – колективна робота Сивухіна Володимира  
та Галата Давида, вихованців Золотоніського будинку дитячої та юнацької 

творчості. 
2. "Портативний прилад для лікування електрофорезом" – робота 

Панасюка Володимира, вихованця станції юних техніків міста Умані. 
3. "Космічна сфера" – робота Іщенка Мирослава, вихованця 

Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". 
4. "Іграшка-сувенір "Так не візьмеш, сам такий щур – 2020" – робота 

Стричка Данила, вихованця комунального закладу "Канівська міська станція 
юних техніків Канівської міської ради Черкаської області". 

5. "Винищувач із зоряних воєн" – робота Кілімніченка Назара, 
вихованця Христинівської районної станції юних техніків. 

6. "Космічний апарат "Пегас" – робота Балазюк Анни, вихованки 
Христинівської районної станції юних техніків. 

7. "Літак "АІР-1" – робота Коноваленка Ярослава, вихованця 
Катеринопільського районного Будинку дитячої та юнацької творчості. 

8. "Модель судна" – робота Пархоменка Олександра, вихованця 
Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". 
9. "Модель ракети-напівкопії" – робота Івченка Артема, вихованця 

станції юних техніків міста Умані. 

10. "Поселення гномів" – робота Гречухи Ярослава, вихованця 
Черкаського районного центру дитячої та юнацької творчості. 

11. "Будинок Санта-Клауса" – колективна робота Черненка Олександра, 
Стружука Даміра, Кукави Тимура, вихованців Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 
Черкаської обласної ради". 

 
Методист Баглюк Ю.В. 
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Додаток 4 

до наказу Комунального 

закладу "Черкаський обласний 
центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді 
Черкаської обласної ради" 

03.04.2020 № 49 
 

Автори робіт, 

які зайняли призові місця 
на обласній виставці-конкурсі науково-технічної творчості 

учнівської молоді "Наш пошук і творчість – тобі, Україно!" 
 

У розділі "Прилади та обладнання" (вікова категорія 11-18 років) 
І місце – Сивухін Володимир та Галат Давід, вихованці Золотоніського 

будинку дитячої та юнацької творчості, учні 4 та 6 класу відповідно 
комунального закладу "Золотоніська санаторна школа Черкаської обласної 

ради" (колективна робота "Детектор", керівник Синьоок В.П.); 
І місце – Панасюк Володимир, вихованець станції юних техніків 

міста Умані, учень 7 класу Уманської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 5 ім. В.І. Чуйкова Уманської міської ради Черкаської області 
(робота "Портативний прилад для лікування електрофорезом", керівник 

Кияновський Л.С.); 
ІІ місце – Джулай Артем, вихованець Центру художньо-естетичної 

та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради, 
учень 7 класу комунального закладу "Кам'янський ліцей № 1 Кам'янської 

міської ради Черкаської області" (робота "Дискова борона-лущильник", 
керівник Канюка Ю.М.); 

ІІ місце – Внуков Володимир, вихованець комунального закладу 
"Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської 

області", учень 11 класу Канівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6 
з поглибленим вивченням іноземних мов Канівської міської ради Черкаської 

області (робота "Прилад для швидкого лікування ран спричинених укусами 
комах", керівник Купчишин В.О.); 

ІІ місце – Маляр Єгор, вихованець комунального закладу "Канівська 
міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області", учень 
5 класу Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Канівської 

міської ради Черкаської області (робота "Протипожежна розетка", керівник 
Купчишин В.О.); 

ІІ місце – Шаповалов Владислав, вихованець комунального закладу 
"Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської 

області", учень 7 класу Канівської гімназії імені Івана Франка Канівської 
міської ради Черкаської області (робота "Простий інструмент ультрафіоле-

тового опромінювання, детектор грошей", керівник Купчишин В.О.); 
ІІІ місце – Коренчук Віктор-Ратибор, вихованець Центру художньо-
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естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської 
міської ради, учень 6 класу комунального закладу "Кам'янський ліцей № 1 

Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Нічничок "Світлячок", 
керівник Канюка Ю.М.); 

ІІІ місце – Гудімов Богдан, вихованець комунального закладу "Канівська 
міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області", учень 

7 класу Канівської гімназії імені Івана Франка Канівської міської ради 
Черкаської області (робота "Універсальний пристрій захисту ламп 

розжарювання", керівник Купчишин В.О.); 
ІІІ місце – Міхневич Денис, вихованець комунального закладу 

"Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської 
області", учень 6 класу Канівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6 

з поглибленим вивченням іноземних мов Канівської міської ради Черкаської 
області (робота "Просте, універсальне, надійне в роботі реле поворотів для 

авто-, мототехніки", керівник Купчишин В.О.); 
ІІІ місце – Рязанов Ілля, вихованець комунального закладу "Канівська 

міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області", учень 

5 класу Канівської гімназії імені Івана Франка Канівської міської ради 
Черкаської області (робота "Плавний запуск потужних 12В ламп 

розжарювання", керівник Купчишин В.О.); 
ІІІ місце – Брунов Олексій, вихованець Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 
Черкаської обласної ради", учень групи Е-21 Черкаського політехнічного 

технікуму (робота "Звуковий вимикач", керівник Харченко Я.Ф.). 
У розділі "Ігри та іграшки з елементами електротехніки" (вікова 

категорія 6-10 років) 
І місце – Іщенко Мирослав, вихованець Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 
Черкаської обласної ради", учень 3 класу Черкаської гімназії № 31 Черкаської 
міської ради Черкаської області (робота "Космічна сфера", керівник 

Панченко Ю.І.); 
ІІ місце – Іщенко Мирослав, вихованець Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 
Черкаської обласної ради", учень 3 класу Черкаської гімназії № 31 Черкаської 

міської ради Черкаської області (робота "Сніговик", керівник Панченко Ю.І.); 
ІІІ місце – Лисенко Володимир, вихованець Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 
Черкаської обласної ради", учень 2 класу Черкаської гімназії № 31 Черкаської 

міської ради Черкаської області (робота "Ялинка", керівник Панченко Ю.І.); 
ІІІ місце – Івко Михайло, вихованець Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 
обласної ради", учень 2 класу Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради 

Черкаської області (робота "Новорічна ялинка", керівник Панченко Ю.І.). 
У розділі  "Ігри та іграшки з елементами електротехніки" (вікова 

категорія 11-18 років) 

І місце – Стричко Данило, вихованець комунального закладу "Канівська 
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міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області", учень 
6 класу Канівської гімназії імені Івана Франка Канівської міської ради 

Черкаської області (робота "Іграшка-сувенір "Так не візьмеш, сам такий щур – 
2020", керівник Купчишин В.О.); 

ІІ місце – Заруба Ілля, Поломаренко Святослав, вихованці комунального 
позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", 

учні 4 класу Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської 
області, Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ супенів № 33 ім. В. Симоненка 

Черкаської міської ради Черкаської області відповідно (колективна робота 
"Топологія КМ", керівник Поломаренко Н.В.); 

ІІІ місце – Стрільчик Євгеній, вихованець станції юних техніків 
міста Умані, учень 7 класу Уманської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 

з поглибленим вивченням англійської мови Уманської міської ради Черкаської 
області (робота "Пташина доля, ніби сестра рідна, пташина доля, на мою 

подібна…", керівник Стрільчик Л.І.); 
ІІІ місце – Шевчук Олена, Кравчук Олександр, вихованці станції юних 

техніків міста Умані, учні 5 та 4 класу Уманської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням англійської мови Уманської 
міської ради Черкаської області та Уманського навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 6 – дошкільний навчальний заклад" 
Уманської міської ради Черкаської області" відповідно (колективна робота 

"Романтична сова", керівник Харишук О.А.); 
ІІІ місце – Задорожній Артем, Бобко Катерина, вихованці станції юних 

техніків міста Умані, учні 4 та 3 класу Уманської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 14 Уманської міської ради Черкаської області відповідно 

(колективна робота "Політ над рідним містом", керівник Колесник М.І.). 
У розділі "Техніка майбутнього" (вікова категорія 6-10 років) 

ІІІ місце – Пасхалов Максим, вихованець Христинівської районної 
станції юних техніків, учень 3 класу Христинівської спеціалізованої школи  
І-ІІІ ступенів № 1 ім. О.Є. Корнійчука Христинівської районної ради Черкаської 

області (робота "Автомобіль "Superauto", керівник Суворов Ю.С.). 
У розділі "Техніка майбутнього" (вікова категорія 11-18 років) 

І місце – Кілімніченко Назар, вихованець Христинівської районної 
станції юних техніків, учень 8 класу Христинівської школи І-ІІІ ступенів № 2 

Христинівської районної ради Черкаської області (робота "Винищувач 
із "Зоряних воєн", керівник Суворов Ю.С.); 

І місце – Балазюк Анна, вихованка Христинівської районної станції юних 
техніків, учениця Христинівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 

ім. О.Є. Корнійчука Христинівської районної ради Черкаської області (робота 
"Космічний апарат "Пегас", керівник Суворов Ю.С.); 

ІІ місце – Шевченко Іван, вихованець комунального закладу 
позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області, учень 4 класу Комунального закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 2 ім. М.Ф. Ватутіна 
Ватутінської міської ради Черкаської області" (робота "Модель ракети "Союз", 

керівник Жмайло О.Д.); 
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ІІ місце – Ляшук Артем, вихованець Корсунь-Шевченківського 
районного центру дитячої та юнацької творчості, учень 4 класу Корсунь-

Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Корсунь-
Шевченківської районної ради Черкаської області (робота "Макет автомобіля 

ЗІС-5", керівник Педченко О.Г.); 
ІІІ місце – Пасічник Олександр, вихованець Золотоніського районного 

Центру технічної творчості та підприємництва учнів, учень 8 класу Піщанської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніської районної ради Черкаської 

області (робота "Експонат: багатоцільовий літак "П-35", керівник Семак Р.М.); 
ІІІ місце – Федорович Олександр, вихованець Золотоніського районного 

Центру технічної творчості та підприємництва учнів, учень 7 класу 
Новодмитрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніської 

районної ради Черкаської області (робота "Експонат: літак-винищувач Р-51В 
Мустанг", керівник Семак Р.М.). 

У  розділі   "Спортивно - технічне  моделювання"   (вікова   категорія 
11-18 років) 

І місце – Коноваленко Ярослав, вихованець Катеринопільського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості, учень 6 класу комунального 
закладу "Катеринопільський навчально-виховний комплекс № 2 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" (робота 
"Літак "АІР - І", керівник Шехурдін І.А.); 

І місце – Компанієць Микола, Федорченко Ростислав, вихованці 
Черкаського районного центру дитячої та юнацької творчості, учні 11 класу 

Шелепухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної 
ради Черкаської області (колективна робота "Танк Т-72", керівник 

Манькута В.І.); 
І місце – Бобришев Вадим, вихованець Черкаського районного центру 

дитячої та юнацької творчості, учень 8 класу Геронимівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської області (робота "Яхта 
"Мрія", керівник Перехрест Д.А.); 

І місце – Майор Ілля, вихованець Черкаського районного центру дитячої 
та юнацької творчості, учень 8 класу Шелепухівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської області (робота "Лук 
класичний", керівник Манькута В.І.); 

І місце – Пархоменко Олександр, вихованець комунального закладу 
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", учень 4 класу Черкаської спеціалізованої школи  
І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Модель 

судна", керівник Кікоть В.М.); 
І місце – Івченко Артем, вихованець станції юних техніків міста Умані, 

учень 7 класу Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 
ім. В.І. Чуйкова Уманської міської ради Черкаської області (робота "Модель 

ракети напівкопії", керівник Килимник М.М.); 
ІІ місце – Кукушкін Микола, вихованець комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області, учень 11 класу Комунального закладу загальної 
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середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 2 ім. М.Ф. Ватутіна 
Ватутінської міської ради Черкаської області" (робота "Форман F 450", 

керівник Шехурдін І.А.); 
ІІ місце – Мензюк Владислав, вихованець комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 
ради Черкаської області, учень 11 класу Комунального закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 2 ім. М.Ф. Ватутіна 
Ватутінської міської ради Черкаської області" (робота "Модель катера ІІ", 

керівник Мензюк С.А.); 
ІІ місце – Рак Володимир, вихованець Леськівського сільського будинку 

культури, учень 5 класу Леськівського закладу загальної середньої освіти  
І-ІІІ ступенів Леськівської сільської ради Черкаського району Черкаської 

області (робота "Трищоглова шхуна І", керівник Назаренко І.М.); 
ІІ місце – Іщенко Ярослав, Базилевський Ростислав, вихованці 

Черкаського районного центру дитячої та юнацької творчості, учні 7 та 8 класу 
відповідно Тубільцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської 
районної ради Черкаської області (робота "Шестигранний коробчастий змій", 

керівник Шепіль В.Я.); 
ІІ місце – Лагутін Данило, вихованець Леськівського сільського будинку 

культури, учень 5 класу Леськівського закладу загальної середньої освіти  
І-ІІІ ступенів Леськівської сільської ради Черкаського району Черкаської 

області (робота Трищоглова шхуна ІІ", керівник Назаренко І.М.); 
ІІ місце – Шостя Євгеній, вихованець комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учень 4 класу 
Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота 

Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Підводний човен "Мінога", 
керівник Фенске Б.Б.); 

ІІ місце – Плотніков Богдан, вихованець комунального позашкільного 
навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учень 6 класу 
Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 Черкаської міської ради 

Черкаської області (робота "Канівський бронепотяг 56 полку військ НКВС", 
керівник Фенске Б.Б.); 

ІІ місце – Полудненко Олександр, вихованець комунального 
позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", 

учень 8 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської 
міської ради Черкаської області (робота "S-А", керівник Король Є.Ю.); 

ІІІ місце – Панузик Владислав, Янцин Ростислав, вихованці 
комунального закладу "Тальнівський районний центр науково-технічної 

творчості дітей та учнівської молоді Тальнівської районної ради Черкаської 
області", учні 9 класу Кривоколінського навчально-виховного комплексу 

"Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" 
Тальнівської районної ради Черкаської області (колективна робота "Грузовий 

автомобіль", керівник Метушевський В.Г.); 
ІІІ місце – Жикуліна Софія, вихованка комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учениця 

6 класу Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської 
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області (робота "CSS "Virginia", керівник Король Є.Ю.); 
ІІІ місце – Мамедов Фарід, вихованець комунального позашкільного 

закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учень 5 класу Черкаської 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №28 ім. Т.Г. Шевченка Черкаської міської 

ради Черкаської області Черкаської міської ради Черкаської області (робота 
"Fokker E ІІІ", керівник Ковальов В.М.); 

ІІІ місце – Пономаренко Дмитро, вихованець комунального 
позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", 

учень 7 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 20 Черкаської 
міської ради Черкаської області (робота "Трасова модель ES-32", керівник 

Самара О.С.); 
ІІІ місце – Конюшенко Дмитро, вихованець Центру художньо-естетичної 

та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради, 
учень 4 класу комунального закладу "Кам’янський ліцей № 1 Кам’янської 

міської ради Черкаської області (робота "Модель ракети "Зореліт", керівник 
Канюка Ю.М.); 

ІІІ місце – Сергієнко Поліна, Казьмірова Владислава, вихованці станції 

юних техніків міста Умані, учні 4 та 3 класу відповідно Уманської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Уманської міської ради Черкаської 

області (колективна робота "Авто Ягуар XKR", керівник Каракада І.М.). 
У розділі "Архітектура та будівництво" (вікова категорія 6-10 років) 

І місце – Марченко Дарина, Харченко Мар’яна, Донець Варвара, 
вихованки Золотоніського будинку дитячої та юнацької творчості, учениці  

4 та 2 класу Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 
Золотоніської міської ради Черкаської області та Золотоніської гімназії 

ім. С.Д. Скляренка Золотоніської міської ради Черкаської області відповідно 
(колективна робота "Хатинка на галявині", керівник Паранічева Л.А.); 

І місце – Наконечний Олексій, вихованець комунального закладу 
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 
Черкаської обласної ради", учень 2 класу Черкаської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 11 Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Дачний 
будинок", керівник Торба П.В.); 

ІІ місце – Жалдак Єлизавета, вихованка Центру художньо-естетичної 
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради, 

учениця 3 класу Кам’янського ліцею № 1 Кам’янської міської ради Черкаської 
області (робота "Фонтан співучих камінців", керівник Швагер Н.П.); 

ІІІ місце – Боденко Дар’я, вихованка комунального закладу "Черкаський 
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради", учениця 4 класу Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської 
ради Черкаської області (робота "Вестмінстерське абатство", керівник 

Шандригось В.М.); 
ІІІ місце – Базилевська Євгенія, Шандригось Марія, вихованки 

комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної 
творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", учениці 4 класу 
Черкаського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів – ліцей спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради 
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Черкаської області (колективна робота "Біг-Бен", керівник Шандригось В.М.); 
У розділі "Архітектура та будівництво" (вікова категорія 11-18 років) 

І місце – Гречуха Ярослав, вихованець Черкаського районного центру 
дитячої та юнацької творчості, учень 8 класу Мошенської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської області (робота 
"Поселення гномів", керівник Григуть З.В.); 

І місце – Черненко Олександр, Стружук Дамір, Кукава Тимур, вихованці 
комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", учні 2, 1 та 4 класу 
Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 Черкаської міської ради 

Черкаської області, Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 27 
ім. М.К. Путейка Черкаської міської ради Черкаської області, Черкаського 

навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей 
спортивного профілю № 34 Черкаської міської ради Черкаської області 

відповідно (колективна робота "Будинок Санта-Клауса, керівник 
Малород Г.М.); 

ІІ місце – Лимоненко Аліна, Вигорчук Роман, Савченко Олександра, 

Рябий Віталій, Горденко Владислав, вихованці комунального закладу 
"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської 

молоді Тальнівської районної ради Черкаської області", учні 5 класу 
Майданецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської районної 

ради Черкаської області (колективна робота "Храм Душі", керівник 
Руденко Р.О.); 

ІІ місце – Коваленко Ілля, Коваленко Павло, вихованці Золотоніського 
районного Центру технічної творчості та підприємництва учнів, учні  

5 та 3 класу Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніської 
районної ради Черкаської області (колективна робота "Макет сільської 

криниці", керівник Стеценко В.О.); 
ІІ місце – Горбаченко Дарина, вихованка Тальнівського Будинку дітей 

та юнацтва, учениця 6 класу Тальнівського навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія "Тальнівської міської ради 
Тальнівського району Черкаської області" (робота "Чайний будиночок", 

керівник Горбаченко Н.М.); 
ІІІ місце – Дробина Євгеній, вихованець комунального закладу 

"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської 
молоді Тальнівської районної ради Черкаської області", учень 7 класу 

Глибочківського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний 
заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" Тальнівської районної ради 

Черкаської області (робота "Будинок для смурфиків", керівник Дробина В.В.); 
ІІІ місце – Поломаренко Святослав, вихованець комунального 

позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", 
учень 4 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 33 

ім. В.Симоненка Черкаської міської ради Черкаської області (робота 
"Будиночок для мишок", керівник Поломаренко Н.В.); 

ІІІ місце – Гайдай Вікторія, Ясінська Софія, вихованки комунального 

позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", 
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учениці 5 та 7 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 
Черкаської міської ради Черкаської області та Черкаської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 10 Черкаської міської ради Черкаської області 
відповідно (колективна робота "Ключниця", керівник Кулинич С.А.); 

ІІІ місце – Хижук Богдан, Черненко Олександр, вихованці станції юних 
техніків міста Умані, учні 6 та 7 класу відповідно Уманської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 14 Уманської міської ради Черкаської області 
(колективна робота "Дачний будинок", керівник Богашко Н.Ю.). 

 
 

Методист Баглюк Ю.В. 
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